
 

 

Notten Walldesign  gevestigd Esdek 27 6034 PA Nederweert-Eind (Limburg, Nederland), is 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de 

privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

www.nottenwalldesign.nl 

Tel: +31620835130 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Notten Walldesign geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij 

nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de 

informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw 

gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden 

Notten Walldesign verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of 

omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die 

wij verwerken: 

- Voor-en achternaam 

- Adres gegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Gegevens over uw activiteiten op onze website. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 

jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet 

controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij 

de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen 

verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die 

toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact 

met ons op via info@nottenwalldesign.nl , dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welk grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Notten Walldesign verwerkt u persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Afhandelen van uw betaling 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren 

http://www.nottenwalldesign.nl/
mailto:info@nottenwalldesign.nl


- Om goederen en diensten bij u af te leveren 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Notten Walldesign bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om onze doelen te 

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens na een 

aankoop bij ons gedurende de periode dat u het product gebruikt of in het bezit heeft. Dit om onze 

service te kunnen garanderen naar u als klant toe. Bent u niet meer in het bezit van het bij ons 

aangekochte product? Maak dit dan kenbaar bij ons, dan zullen wij uw persoonsgegevens indien 

gewenst verwijderen. 

Delen van persoonsgegevens met derde 

Notten Walldesign verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van 

onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Internetprovider 

(Strato, KPN). Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om 

misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. 

Internetprovider (Strato, KPN) heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-

mailverkeer vertrouwelijk. 

Facturatie en boekhouding 

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van 

Basecone. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw 

bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw 

persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Basecone is tot geheimhouding 

verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Basecone gebruikt uw persoonsgegevens 

niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. 

Google Analytics 

 Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 

“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe 

bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en 

regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen 

analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.  

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht  bij 

Notten Walldesign 
Martijn Notten 
Tel: 06-20835130 
info@nottenwalldesign.nl 

mailto:info@nottenwalldesign.nl

